
 

Zápis zo zasadnutia Komisie komunitného rozvoja a kultúry pri MZ MČ 
Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 Dátum zasadnutia: 3.12.2019  

 
 Prítomní: Predseda komisie –Martin Cuper  
                  Členovia komisie : Mária Horváthová, Eva Zummerová, , Terézia Kovalčíková,  Ildikó Szegedyová,  
                                                   Zuzana Slivenská  
                 Asistentka: Janka Rajňáková  
                 Hostia: Beáta Zemková – prednostka miestneho úradu  
                               Jarmila Repčíková- zodpovedná za kultúru  
Program:  
1. Vyhodnotenie realizovaných kultúrno-spoločenských podujatí ,rozpočet na rok 2020 pre komunitný rozvoj  
    a kultúru a dotácie na I. polrok 2020 

2. Návrh nového člena komisie 
3. Zásady informovanosti občanov informačnými prostriedkami mestskej časti 
4. Dobrovoľnícke aktivity v roku 2020 
5. Ihrisko Žihadielko 
 
 
As1/ 
Predseda komisie v úvode skonštatoval, že všetky zrealizované kultúrno-spoločenské podujatia boli úspešné. 
V rozpočte pre komunitný rozvoj a kultúru na rok 2020 navrhol zmeny: 
- navrhol vyradiť  z rozpočtu podujatia  
- legoworkshop   500€ 
- prenosné planetárium    350€ 
- Graffiti   150€ 
 

 
Spolu             1000 € 

O tieto finančné prostriedky sa navýši rozpočet na organizáciu podujatia Vatrička, a to  na celkovú výšku 1 600 €. 

B. Zemková upozornila, aby sa mestská časť správala hospodárne. 

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 5/2019 

Komisia komunitného rozvoja a kultúry  pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

doporučuje 

miestnemu zastupiteľstvu vyradiť z rozpočtu mestskej časti na rok 2020 pre kultúru a komunitný rozvoj podujatia 

Legoworkshop , Planetárium a Graffiti  v celkovej výške 1000 € a navýšiť rozpočet podujatia Vatrička na  1 600 €. 

Hlasovanie:     6/za  0/proti  0/zdržaných hlasov 

K podujatiu Gurmánfestík, ktoré bolo zaradené ako nové podujatie do rozpočtu mestskej časti, odzneli návrhy úpravy 

vzhľadom na to, že navrhovaná čiastka 1000 €  bola nižšia, ako skutočnosť  v roku 2019, kedy sa akcia organizovala 

ako doplnkové podujatie , využívajúce voľné finančné prostriedky:  



B. Zemková – mohlo by sa ušetriť na kultúrnom programe zmenou výberu účinkujúcich 

Diskusia v komisii bola aj o možnosti spojiť toto podujatie so súťažou vo varení gulášu, nakoľko je v rozpočte  viacero 

podujatí  s rovnakým obsahom ( Fašiangové hody, Košický guláš, Súťaž vo varení gulášu, Gurmánfestík) .  Komisia 

napokon k tomuto návrhu nezaujala stanovisko. 

Predseda komisie ďalej navrhol zaradiť do rozpočtu kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2020 akciu 

Helloweenska noc  pre deti s rozpočtom 350 €. Po diskusii komisia k tomuto návrhu nezaujala žiadne stanovisko. 

Predseda komisie M. Cuper navrhol zaradiť do rozpočtu kultúrno-spoločenských podujatí  na rok 2020 nové 

podujatie s názvom Výpovede preživších II. sv. vojny s finančným krytím vo výške   200€. S týmto návrhom sa komisia 

stotožnila. 

Uznesenie č. 6/2019 

Komisia komunitného rozvoja a kultúry  pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

doporučuje 

miestnemu zastupiteľstvu zaradiť do rozpočtu mestskej časti na rok 2020 pre  komunitný rozvoj a kultúru podujatie 

s názvom Výpovede preživších II. sv. vojny s finančným krytím vo výške 200 € 

Hlasovanie:     6/za  0/proti  0/zdržaných hlasov 

 

Ad2/ 

M. Cuper informoval členov komisie o návrhu nového člena komisie po M. Hudákovi, ktorý sa členstva v komisii 

vzdal.  Navrhovanou členkou komisie je predsedníčka Klubu seniorov Zorica Žampáková. 

Uznesenie č. 7/2019 

Komisia komunitného rozvoja a kultúry  pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

doporučuje 

miestnemu zastupiteľstvu zvoliť za členku Komisie komunitného rozvoja  kultúry Zoricu Žampákovú 

Hlasovanie:     6/za  0/proti  0/zdržaných hlasov 

 

Ad3/ 

Prednostka miestneho úradu B. Zemková informovala o potrebe stanoviska komisie k dvom návrhom na Zásady 

informovanosti občanov komunikačnými prostriedkami mestskej časti.  V krátkosti opísala rozdiely v oboch 

návrhoch. Predseda komisie k tomuto bodu nezaujal stanovisko. M. Horváthová uviedla, že si preštudovala oba 

návrhy a prikláňa sa k návrhu úradu.  

V ďalšej  diskusii i v hlasovaní sa členovia komisie priklonili k návrhu miestneho úradu. 

 



Uznesenie č. 8/2019 

Komisia komunitného rozvoja a kultúry  pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

doporučuje 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť poslanecký návrh TPK Zásady informovanosti občanov prostredníctvom 

komunikačných prostriedkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Hlasovanie:     2/za  4/proti  0/zdržaných hlasov 

 

Uznesenie č. 9/2019 

Komisia komunitného rozvoja a kultúry  pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

doporučuje 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh miestneho úradu  Zásady informovanosti verejnosti prostredníctvom 

komunikačných prostriedkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Hlasovanie:     4/za  2/proti  0/zdržaných hlasov 

 

Ad4/ 

Prednostka miestneho úradu B. Zemková informovala komisiu o tom, že mestská časť bude pokračovať 

v dobrovoľníckych podujatiach z roku 2019 a zároveň vyzvala členov komisie, aby predložili do konca roka svoje 

návrhy na dobrovoľnícke akcie. 

E. Zummerová navrhla zrealizovať 3 jazierka a dažďovú záhradu. 

 

Ad5/ 

Prednostka miestneho úradu B. Zemková požiadala členov komisie o spoluprácu pri propagácii hlasovania za detské 

ihrisko Žihadielko, o ktoré sa mestská časť v roku 2020 bude uchádzať  v súťaži spoločnosti LIDL. 

 

 


